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Totes les activitats es basen en els diferents àmbits de coneixement 
treballats durant el curs escolar.

Amb il·lustracions a color que fan que els exercicis siguin divertits 
i dinàmics.

A les pàgines de comprensió lectora hi trobareu fragments de les 
aventures de les Tea Sisters!

Segur que passeu un estiu molt emocionant! Així que el quadern in-
clou un espai final en què podreu anotar tot allò que us passi per 
conservar-ne el record.   

El quadern conté també un solucionari perquè pugueu corregir els 
exercicis a mesura que els aneu completant. D’aquesta manera veu-
reu què necessiteu reforçar.
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missió? Amb Missió Vacances pas
sarem un estiu 

missió? Amb Missió Vacances pas
sarem un estiu 
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Un quadern per divertir-vos alhora  
que repasseu totes les assignatures!
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Missió Vacances és una col·lecció de quaderns del Club de Tea dissenyats per 
repassar, de manera lúdica, els continguts treballats durant el curs. Per fer-ho, es proposen 
activitats de les diferents àrees del currículum: llengua catalana, llengües anglesa i castellana, 
matemàtiques i coneixement del medi natural i social. També s’hi inclouen pàgines d’art 
i d’entreteniment.

Les activitats són divertides i didàctiques, i es presenten mitjançant els personatges dels llibres 
del Club de Tea, que fan de fi l conductor.

El quadern conté activitats a doble pàgina de cada matèria, seguides de les solucions a les 
pàgines fi nals del quadern.
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¡Tea Sisters!

Per fi ha arribat l’estiu! 
Aquestes vacances viuràs moltes aventures amb el Club de Tea. 
Estàs preparada per gaudir d’unes vacances fantàstiques 
amb nosaltres? Passa pàgina i... que comenci la diversió!

Bones vacances!

Club de Tea!
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Hola, amics! Soc Tea Stilton, la germana 
de Geronimo Stilton. Treballo com a enviada 
especial de L’Eco del Rosegador, el diari més 
famós de l’Illa dels Ratolins. M’encanta viatjar 
i m’agrada conèixer gent de tot arreu, com les noies 
del Club de Tea, cinc amigues ben especials. 
Te les presento? Ja veuràs com ens divertirem!

T’ho passaràs d’allò més
bé fent MATEMÀTIQUES 
amb Pamela.

Paulina, 
una amant dels 

viatges, t’ensenyarà 
ANGLÈS.

A mi em trobaràs a les pàgines
de LLENGUA. Segur que llegiràs 
coses molt divertides i aprendràs
a escriure sense fer faltes 
d’ortografia.

BENVINGUDA AL
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A Nicky li encanta 
conèixer altres cultures. Com 
que és una apassionada de 
la natura, te la trobaràs a les 
pàgines de CIÈNCIES SOCIALS 
i CONEIXEMENT DEL MEDI.

Violet, l’artista del 
grup, et farà descobrir 
el meravellós món de 

l’EDUCACIÓ ARTÍSTICA.

NOSTRE EQUIP

Colette et 
donarà alguns consells de 
comportament en l’apartat 
«EDUCACIÓ EN VALORS».
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M’he apuntat a l’agenda la llista de
pàgines de cada MATÈRIA. Cada vegada que 

completis una pàgina, busca el número de 
la pàgina i ratlla’l. Així podràs veure quins 

exercicis et falten i quins ja has fet!
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A partir de la pàgina 107 
trobaràs totes les solucions. 

NO les consultis si no has acabat 
tots els exercicis!
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 Castellà

Geronimo ha publicado en El Eco del Roedor 
una exclusiva sobre las chicas del Club de Tea 
y la muestra a su hermana, que está muy orgullosa 
de ellas. ¡Qué olfato periodístico tiene este ratón! 
Menudo notición.

¡En portada!

 Rodea de color rojo las palabras simples y de color verde 
las palabras derivadas.

 Crea palabras derivadas para cada uno de los prefi jos y sufi jos 
siguientes.

Relaciona las columnas para formar 
palabras compuestas.

• Mano
• Jarra
• Planta

• Subdelegado
• Piso
• Superioridad

• Sumergible
• Impaciente
• Marte

• Desubicar
• Silla
• Recalentar

• Super-:  ...............................................
• Sub-:  ..................................................
• Extra-:  ................................................

• -dad:  .................................................
• -ista:  ..................................................
• -osa:  ..................................................

• vajillas      lavavajillas
• caravana     
• puntas
• años
• vidas
• fuegos

• Salva
• Corta
• Saca
• Cumple
• Lava
• Auto
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 Castellà

 Copia este texto sustituyendo los diminutivos por aumentativos.

 Fíjate en la imagen de Colette 
cuando era pequeña y completa 
estas frases con diminutivos para 
describirla.

 Construye el antónimo de estas palabras utilizando prefi jos.

Hoy me han presentado a una gran estrella de cine. Es un hombrecito de ojitos 
azules y una naricilla muy simpática. Hace pocos días ha protagonizado una nueva 
película, donde interpreta el papel de un detective, algo seriecilla y muy manitas, 
que tiene que resolver un problemilla. ¡Qué gustito haberlo conocido!

confiado   ......................................

oportuno   .....................................

contento   .....................................

simétrico   .....................................

cómodo   ........................................

humano   ........................................

social   ...........................................

perfecto   ......................................

acuerdo   .......................................

formal   .........................................

vestirse   .......................................

comprensible   ...............................

•  Colette tiene ..................................................

....................................................................

• Lleva ............................................................

• Su juguete favorito es ..................................................

Lengua
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 Coneixement 
del medi

Avui Tea ha anat al zoo. Li han encarregat un reportatge 
fotogràfi c per al diari sobre un animal molt especial: l’ornitorrinc.
Fixa’t en el que li explica el cuidador de l’animal.

Un animal molt especial

L’ornitorrinc és un animal ben estrany. De fet, sembla 
que s’hagi format amb parts d’altres animals: té pèl com 
els mamífers, bec com els ànecs i posa ous com els ocells, 
però alleta les seves cries com tots els mamífers. És un gran nedador 
que viu als rius d’Austràlia. Una última curiositat: els mascles tenen unes pues 
a les potes del darrere que injecten verí. 

 Llegeix la informació sobre 
aquest animal tan estrany.

 Completa la taula marcant amb una X les característiques 
de cada animal.

plomes

bec

ous

ales

potes

escurçó pingüí ratpenat dofí
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 Anglès

A Paulina li encanta viatjar, sobretot si és amb les seves 
amigues, ja que es passa l’estona fent-los fotos. Fixa’t en les 
que va fer en l’últim viatge del Club de Tea; totes les noies 
han sortit amb un estat d’ànim diferent.

Friends memories

I’M HUNGRY.

I’M Happy.I’M sick.

I’M COLD.

I’M sad.I’M bored.
I’M HOT.

I’M angry.

 Llegeix les frases i relaciona-les amb la foto corresponent.
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